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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 06.05.2019 Tid: 16:00 – 16:50 

Orientering:  

Motorferdsel i utmark v/rådgiver skog, Arvid Hagen. 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg FO  

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Marianne Wethal   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten FO  

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Leif Aspevoll  Arne Broberg 

Varamedlem Nena Bjerke  Anders Braaten 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Assisterende rådmann, Terje Dahlen, kommunalsjef, Hilde B. 

Fivelsdal, saksbehandler, Ole Anders Moskaug, Hanne Christine 

Wilhelmsen og Kristine Grønlund. 

 

Merknader Orientering om status – Snødeponi på Petersøya v/ kommunalsjef 

Hilde B. Fivelsdal. 

Behandlede saker Fra og med sak 38/19 og referatsak 5/19 

til og med sak  43/19 

 

 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Leder, Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende forslag: 

Som følge av Braatens (Sp) og Brobergs (H) forfall, foreslås følgende medlemmer til å 

godkjenne og signere møteprotokollen fra hovedutvalgets (HMA) møte 06.05.19.: Nena 

Bjerke (Frp) og Leif Aspevoll (KrF). Et samlet hovedutvalg (HMA) bifalt forslaget. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Nena Bjerke Arnfinn Baksvær Leif Aspevoll 

 

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

5/19 19/1875   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 

06.05.2019  

 

 

38/19 18/4361   

 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 1. gangsbehandling  

 

 

39/19 16/1105   

 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - fastsetting av 

planprogram  

 

 

40/19 17/2721   

 0605_436 Detaljreguelring for Lamoen - utvidet grusuttak - 1. 

gangsbehandling  

 

 

41/19 16/5018   

 Klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

 

42/19 18/5231   

 Søknad om kjøring på barmark med jernhest, Ringkollparkeringen-

Ringkolltoppen  

 

 

43/19 19/922   

 Dispensasjon for bygging av redskapshus Gnr/bnr 133/9 - Thoengata 110 
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5/19   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 06.05.2019  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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38/19   

0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Killingtjern 2 (alternativ 2), sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplan: Deler av gjeldende 

reguleringsplan 295 Killingtjern 1, vedtatt 28.08.2003, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_374 Killingtjern 2. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Killingtjern 2 (alternativ 2), sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplan: Deler av gjeldende 

reguleringsplan 295 Killingtjern 1, vedtatt 28.08.2003, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_374 Killingtjern 2. 
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39/19   

0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - fastsetting av planprogram  

 

Vedtak: 

 

 

 Formannskapet fastsetter planprogram for 0605_423 detaljregulering for Vestsiden 

massedeponi, datert 09.04.2019. Planprogrammet fastsettes iht. plan- og 

bygningslovens § 12-9 og 14-2, og forskrift om konsekvensutredning § 6.  

 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.  

 

 

 

Behandling: 

 

Rådmann fremmet følgende forslag til korrigering av tekst i forslag til vedtak: 

«Stryke «Strategi og plan» i parrangtesen.»  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag med korrigering ble vedtatt mot 1 stemme (MDG), som hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Formannskapet (Strategi og plan) fastsetter planprogram for 0605_423 detaljregulering 

for Vestsiden massedeponi, datert 09.04.2019. Planprogrammet fastsettes iht. plan- og 

bygningslovens § 12-9 og 14-2, og forskrift om konsekvensutredning § 6.  

 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.  
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40/19   

0605_436 Detaljreguelring for Lamoen - utvidet grusuttak - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_436 Lamoen – utvidet grusuttak sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning, BRU1 og BRU2 kan det tas ut grus til 66 moh., 

eller til minimum 0.5 meter over grunnvannstand. Etter uttaket skal området tilbakefylles 

med dokumentert ikke forurensede gravemasser. 

 

4. Ettersom grunnvannsnivået under uttaksområdet varierer, må grunnvannsnivå i fremtiden 

baseres på dokumentasjon fra observasjonsbrønner og kontrollprogram. Rådmannen får i 

oppgave før 2. gangs behandling å vurdere hvordan det i reguleringsplanen sikres at det 

alltid vil være en umetta sone på minimum 0.5 m over grunnvannsnivå.  

 

5. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det 

totale arealet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag: 

«1. Planarbeidet er ikke i tråd med gjeldende kommunedelplan og avises. 

 

2. Rådmannen skal påse at Lamoen blir tilbakeført etter endt drift.» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Steinhovdens (MDG) forslag, ble 

rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (MDG og V) som hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_436 Lamoen – utvidet grusuttak sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning, BRU1 og BRU2 kan det tas ut grus til 66 moh., 

eller til minimum 0.5 meter over grunnvannstand. Etter uttaket skal området tilbakefylles 

med dokumentert ikke forurensede gravemasser. 

 

4. Ettersom grunnvannsnivået under uttaksområdet varierer, må grunnvannsnivå i fremtiden 

baseres på dokumentasjon fra observasjonsbrønner og kontrollprogram. Rådmannen får i 

oppgave før 2. gangs behandling å vurdere hvordan det i reguleringsplanen sikres at det 

alltid vil være en umetta sone på minimum 0.5 m over grunnvannsnivå.  

 

5. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det 

totale arealet. 
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41/19   

Klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

Vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.12.2018, om å rydde opp avfall og dokumentere at dette er utført, og 

dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen, 

opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 1.7.2019. 

2. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.6.2019, om å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning 

skal motvirkes, opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 

1.7.2019. 

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Bøhns (Frp) utsettelsesforslag falt med 2 stemmer (Frp) 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Bøhn (Frp)) 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.12.2018, om å rydde opp avfall og dokumentere at dette er utført, og 

dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen, 

opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 1.7.2019. 

2. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.6.2019, om å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning 

skal motvirkes, opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 

1.7.2019. 

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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42/19   

Søknad om kjøring på barmark med jernhest, Ringkollparkeringen-Ringkolltoppen  

 

Vedtak: 

 

Søknad om ferdsel med jernhest fra Ringkollparkeringen til Ringkolltoppen imøtekommes ikke, 

siden det ut fra lovens intensjon og likhetsprinsippet, vil kunne gi presedens for liknende 

søknader i framtiden. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om ferdsel med jernhest fra Ringkollparkeringen til Ringkolltoppen imøtekommes ikke, 

siden det ut fra lovens intensjon og likhetsprinsippet, vil kunne gi presedens for liknende 

søknader i framtiden. 
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43/19   

Dispensasjon for bygging av redskapshus Gnr/bnr 133/9 - Thoengata 110 

 

Vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 andre ledd 

innvilges. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 andre ledd 

innvilges. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1875-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/19 

 

Saksprotokoll - Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

den 06.05.2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4361-11  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 38/19 

 

Saksprotokoll - 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Killingtjern 2 (alternativ 2), sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplan: Deler av gjeldende 

reguleringsplan 295 Killingtjern 1, vedtatt 28.08.2003, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_374 Killingtjern 2. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5018-26  Arkiv: GNR 265/5  

 

Sak: 41/19 

 

Saksprotokoll - Klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.12.2018, om å rydde opp avfall og dokumentere at dette er utført, og 

dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen, 

opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 1.7.2019. 

2. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og vedtak om pålegg 

med frist 1.6.2019, om å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning 

skal motvirkes, opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 

1.7.2019. 

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Bøhns (Frp) utsettelsesforslag falt med 2 stemmer (Frp) 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Bøhn (Frp)) 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/5231-5  Arkiv: K01  

 

Sak: 42/19 

 

Saksprotokoll - Søknad om kjøring på barmark med jernhest, Ringkollparkeringen-

Ringkolltoppen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Søknad om ferdsel med jernhest fra Ringkollparkeringen til Ringkolltoppen imøtekommes 

ikke, siden det ut fra lovens intensjon og likhetsprinsippet, vil kunne gi presedens for liknende 

søknader i framtiden. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/922-5  Arkiv: GNR 133/9  

 

Sak: 43/19 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon for bygging av redskapshus Gnr/bnr 133/9 - Thoengata 

110 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 andre ledd 

innvilges. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 


	Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019
	Møteprotokoll - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 06.05.2019
	RS 5/19 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 06.05.2019
	Saksprotokoll - Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 06.05.2019

	PS 38/19 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 1. gangsbehandling
	Saksprotokoll - 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 1. gangsbehandling

	PS 39/19 0605_423 Detaljregulering for Vestsiden massedeponi - fastsetting av planprogram
	PS 40/19 0605_436 Detaljreguelring for Lamoen - utvidet grusuttak - 1. gangsbehandling
	PS 41/19 Klage - pålegg om opprydning av avfall
	Saksprotokoll - Klage - pålegg om opprydning av avfall

	PS 42/19 Søknad om kjøring på barmark med jernhest, Ringkollparkeringen-Ringkolltoppen
	Saksprotokoll - Søknad om kjøring på barmark med jernhest, Ringkollparkeringen-Ringkolltoppen

	PS 43/19 Dispensasjon for bygging av redskapshus
	Saksprotokoll - Dispensasjon for bygging av redskapshus



